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§ 3.
Pro zaměstnance státních podnikův a fondů
státem spravovaných provede se propočítání slu
žebních let podle jmenovacích norem, jež budou
k účelu tomu vydány nařízením v duchu tohoto
zákona.
■%
§ 4.
Pokud se započítají léta ztrávená v jiné služ
bě než státní (pragmatikální) nebo ve službě vo
jenské, stanoví se nařízením.

Cis. 223.
Nařízení vlááy republiky Československé
ze dne 9. dubna 1920,
kterým se nově upravuje obchod s výrobky
železářských hutí.
Dle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307
ř. z„ a uherského zák. čl. LXI1I. z roku 1912 a L.
z roku 1914 se nařizuje:
C1 á n e k I.

§ 5.
Tím se mění článek IV. zákona ze dne 7. října
1919, č. 541 Sb. z. a
a zákon ze dne 18. pro
since 1919, č. 25 Sb. z. a n. ex 1920.

§§ 4 a 5 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 2. prosince 1919, čís. 633 Sb. z.
a n., kterým se upravuje obchod s výrobky žele
zářských hutí, budou zníti nadále takto:

§ 6.

§ 4.

Zákon tento nabude účinnosti dnem, kterým
se sníží výměra drahotních přídavků, stanovená
čl. 9. zákona ze dne 7, října 1919, č. 541 Sb. z. a n.,
nejpozději však dnem 1. ledna 1921.
Výhod propočítání budou účastni se stejným
počátkem platnosti též oni státní zaměstnanci
(zaměstnanci státních podniků a fondů státem
spravovaných), kteří od 31. srpna 1919 byli dáni
do výslužby.
§ 7.

Při odebírce menších než v Š§ 2 a 3 uvede
ných množství válcovaných výrobků ze skladu
obchodníka přímo spotřebiteli mohou býth ještě
následující přirážky účíovány:
při odebírce Pod 500 kg včetně do 100 kg Kč 5 —,
při odebírce pod 100 kg včetně do 25 kg Kč 10'—,
při odebírce méně než 25 kg . . . .Kč 50—.

Provedením tohoto
všechna ministerstva.

zákona

pověřují

se

T. G Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Hampl v r.
Švehla v. r.,
jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomných
ministrů pošt a telegrafů a zemědělství.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí, a správce ministerstva pro
zásobování lidu.
Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného minisíra spravedlností.
Dr. Hodža y. r„
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy a v zastoupení nepřítomného mi
nistra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Dr. Heidler v. r.,
jako ministr obchodu a v zastoupení nepřítom
ného ministra železnic.
, Dr. Beneš v. r., .
Jako ministr zahraničních věcí a v zastoupení ne
přítomného ministra národní obrany.
i-----------------

§ 5.
Průměrnou hutní nákupní cenu jest velko
obchodníku vypočítat! pro každý běžný měsíc
z průměru prodejních cen výrobců v měsíci tom
platných na základě množství, došlých do jeho
skladu od jednotlivých výrobců v předcházejícím
měsíci. K této průměrná ceně může býti připo
čítáno průměrné dovozné až do nádraží neb lodní
stanice skladu. Ostatní výlohy (jako dopravné
neb pod.) nesmějí býti zvláště účtovány.
Stejným způsobem vypočítává i maloobchod
ník průměrnou nákupní cenu, při čemž jest opráv
něn účtovati při odebírce ze skladu velkoobchod
níkova případné výlohy na odvezení až k podací
stanici.
%
Č 1 á n e k II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Výkonem jeho pověřen jest ministr pro
správu průmyslu, obchodu a živností.

Svehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.

Tusar v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.

